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-Abstract- 
 
 
I denna uppsats undersöks hur storleken på kvoten mellan pris och marginalkostnad har utvecklats 

för svenska företag. Den informationsteknologiska utvecklingen och globaliseringen kan ha medfört 

en bred minskning av relationen. Enligt Roeger (1995) uppskattas kvoten mellan pris och 

marginalkostnad för 23 svenska industrisektorer för 1981-2001 och 2002-2013/2014. För varje 

sektor undersöks det sedan enligt Christopoulou och Vermeulen (2012) om estimaten för de två 

tidsperioderna skiljer sig åt. Resultaten indikerar att det inte skett någon bred förändring av kvoten 

mellan pris och marginalkostnad för svenska företag. En möjlig förklaring till resultaten är att 

företagen har agerat för att neutralisera effekterna av den informationsteknologiska utvecklingen 

och globaliseringen. 
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1. Inledning 

 

 

 

I denna uppsats kommer det att undersökas hur kvoten mellan pris och marginalkostnad har 

utvecklats för svenska företag. Två alltjämt pågående fenomen, den informationsteknologiska 

utvecklingen och globaliseringen, kan ha orsakat en bred minskning av relationen. 

 

Förändras kvoten mellan pris och marginalkostnad för tillräckligt många företag i en tillräcklig 

omfattning kan det i en ekonomi påverka centrala makroekonomiska variabler såsom 

bruttonationalprodukten, arbetslösheten och inflationen. Det är vad som motiverar denna studie. När 

stabiliseringspolitiken ska utvärderas behövs kunskap om vad som har format det 

makroekonomiska utfallet. 

 

Med metoden från Roeger (1995) kommer kvoten mellan pris och marginalkostnad att räknas ut för 

15 varu- och åtta tjänsteproducerande svenska industrisektorer. Uträkningen kommer att göras för 

två tidsperioder, 1981-2001 och 2002-2013/2014. Med den statistiska metod som används i 

Christopoulou och Vermeulen (2012) kommer det sedan att testas för varje enskild sektor om 

relationen skiljer sig åt mellan de två tidsperioderna. Går ett signifikant skifte att belägga innebär 

det att en förändring av kvoten mellan pris och marginalkostnad har inträffat för många av de 

företag som är verksamma inom en sektor. 

 

Det finns en rik flora av tidigare litteratur inom området. I Polemis och Fotis (2015:29) listas “[the] 

main empirical studies estimating mark-up ratios”. I tre av dem som anges undersöks om skiften har 

inträffat i kvoten mellan pris och marginalkostnad. De utgörs av Oliveira Martins mfl (1996) som 

undersöker 36 varuproducerande sektorer i 14 länder, Christopoulou och Vermeulen (2012) som 

studerar 50 sektorer (både varu- och tjänsteproducerande) i nio länder och Polemis (2014) som tittar 

på grekiska varu- och tjänsteproducerande sektorer. 

 

Tillförlitligheten hos de resultat som presenteras i denna uppsats kommer att utvärderas med dessa 

tre tidigare studier som utgångspunkt. Den sammantagna bild som ges i dem är att förändringar över 

tid av kvoten mellan pris och marginalkostnad inte är vanligt förekommande. 

 

Näst följer en presentation av vad kvoten mellan pris och marginalkostnad är för något. Den följs av 
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en diskussion kring hur och varför den informationsteknologiska utveckligen och globaliseringen 

kan antas ha påverkat relationen för svenska företag. Därpå kommer metoden att presenteras. Och 

efter en genomgång av datamaterialet och sektorsindelningen följer resultatredovisningen. 

Avslutningsvis kommer resultaten att kommenteras. 



5 

2. Teori 

 

 

 

2.1 Kvoten mellan pris och marginalkostnad 

(1) är en efterfrågefunktion hämtad från Sörensen och Whitta-Jacobsen (2005:525)1. Den utgör en 

lämplig utgångpunkt för en förklaring av vad kvoten mellan pris och marginalkostnad är för något. 

 

q = (p/P)-Q/n                (1) 

 

I (1) är q den efterfrågan som ett företag möter. Hur stor del den utgör av Q, den totala 

marknadsefterfrågan, bestäms av hur företaget sätter sin varas pris, p. P är den genomsnittliga 

prisnivån på den marknad där företaget och dess n-1 konkurrenter verkar. 

 

I (1) är  en viktig variabel2. Den reglerar hur priskänslig efterfrågan av q är. Det vill säga i vilken 

utsträckning ett företag straffas i termer av minskad efterfrågan vid en prishöjning. Desto mer det 

straffas (det vill säga desto högre  är), desto mer priskänslig menas efterfrågan vara. 

 

Företag vilka möter en efterfrågefunktion som (1) får följande vinstmaximeringsproblem: 

 

 = p(p/P)-Q/n – c(q).              (2)



(2) visar att företagets vinst, , är differensen av intäkterna och produktionskostnaderna. Intäkterna 

är produkten av p och (1). Kostnaderna att tillverka q bestäms av funktionen c. 

 

Vinstmaximum nås genom att (2) deriveras med avseende på p och att resultatet sedan sätts till lika 

med noll. Efter viss algebraisk manipulation blir det möjligt att skriva: 

 

 = /( – 1) = p/dc/dq               (3) 

                                                      
1
  (1) beskriver en efterfrågan som karaktäriseras av en konstant efterfrågans priselasticitet. Utseendet av (1) kan 

motiveras med att det förenklar framställningen. 
2
  I (1) antas att  > 1, vilket ger ett negativt samband mellan p och q. Det är rimligt att anta att konsumenter i de 

flesta fall kommer att efterfråga mindre av en produkt när dess pris ökar. 
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Av (3) framgår att ett vinstmaximerande företag kommer att välja det pris som får kvoten mellan p 

och marginalkostnaden (dc/dq) att bli lika med  /( – 1). Kvoten mellan pris och marginalkostnad, 

 i (3) och resten av uppsatsen, är därmed en relation som härrör ur ett företags 

vinstmaximeringsbeslut. I (3) framgår att storleken på  avgörs negativt av , alltså av hur 

priskänslig efterfrågan är. 

 

2.2 Hur den informationsteknologiska utvecklingen och globaliseringen kan ha 

påverkat svenska företags  

I det föregående avsnittet framgick att  tillhör i mikroperspektivet. I denna uppsats kommer dock 

relationen att studeras ur en högre grad av aggregering. I inledningen nämndes att om  förändras i 

en tillräcklig omfattning för tillräckligt många företag i en ekonomi kan det påverka det 

makroekonomiska utfallet3. Så finns det anledning att tro att en bred förändring av  inträffat finns 

det därmed anledning att undersöka det närmare. 

 

Nedan kommer det att argumenteras för att två företeelser, den informationsteknologiska 

utvecklingen och globaliseringen, kan ha fått många svenska företags  att ändras. Men av (3) 

framgick att det är  som bestämmer storleken på . Därmed kan de två företeelserna inte direkt ha 

påverkat svenska företags , utan har de gjort så måste det ha skett indirekt via en förändring av . 

Så vad det inledningsvis kommer att argumenteras för är att den informationsteknologiska 

utvecklingen och globaliseringen kan ha förändrat hur priskänslig den efterfrågan är som många 

svenska företag möter. Därefter kommer det att sammanfattas vad det i sin tur borde ha inneburit för 

. 

 

2.2.1 Den informationsteknologiska utvecklingens påverkan på  

Från mitten 1990-talet blev persondatorer allt vanligare i svenska hem. Ungefär ett decennium 

                                                      
3
  Vilka dessa makroekonomiska effekter är kommer inte att mer utförligt diskuteras i denna uppsats. För att 

beskriva dem hade nämligen en hel makroekonomisk modell över den korta sikten behövt presenteras. Att göra det hade 

blivit väl utdraget, samt riskerat att flytta fokus från vad som är denna uppsats egentliga syfte. För exempel på de 

makroekonomiska effekter som en bred förändring av  kan antas medföra hänvisas istället till Sörensen och Whitta-

Jacobsen (2005:697ff, 766ff). Den modell som presenteras där är över en liten och öppen ekonomi – egenskaper som 

överensstämmer med svenska förhållanden. 
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senare introducerades de smarta mobiltelefonerna. Dessa händelser har tillsammans med ny 

infrastruktur för informationsöverföring gett privatpersoner ökade möjligheter till kommunikation 

och informationssökning. Detta skeende är vad som nedan kommer att sammanfattas i begreppet 

den informationsteknologiska utvecklingen. 

 

Den informationsteknologiska utvecklingen kan gjort efterfrågan mer priskänslig för svenska 

företag genom att underlätta för konsumenter att göra produkt- och prisjämförelser, något som 

nämns i Andersson mfl (2015:32). 

 

Tidigare var konsumenter vanligtvis tvungna att uppsöka fysiska butiker för att kunna jämföra 

priser, något som medförde transaktionskostnader i termer av transportkostnader och tidsförluster. 

Detta kan ha gjort att mer noggranna prisjämförelser ofta inte lönade sig. Så när en producent höjde 

priset på sin vara kunde den anta att minskningen av efterfrågan skulle bli begränsad – det skulle 

oavsett bli för dyrt och omständligt för konsumenterna att överväga andra alternativ. 

 

Den informationsteknologiska utvecklingen har medfört att konsumenter istället kan jämföra priser 

hemifrån och sedan direkt åka till de butiker som har de lägsta priserna. Företag som höjer sina 

priser riskerar därmed att staffas hårdare än tidigare. Detta ligger också i linje med vad som uttrycks 

i Riksbankens företagsundersökning (2016:9): ”den fortsatta digitaliseringen leder till att kunderna 

får lättare att jämföra priser vilket pressar försäljningspriserna inom handeln”. 

 

Den informationsteknologiska utvecklingen har också öppnat nya vägar för producenter att nå 

konsumenter. Företag som säljer via postorder har till exempel fått det lättare att sprida information 

om sitt utbud. Tidigare var de utelämnade till att kommunicera med sina kunder via kataloger, 

reklamblad och annonser. Det var ofta förhållandevis dyrt och medförde begränsningar vad gäller 

möjligheter till att uppdatera information om produktutbudet. 

 

De ökade möjligheterna att nå ut till potentiella kunder borde ha gett postorderföretag bättre 

förutsättningar för att konkurrera med fysiska butiker. Det kan i sin tur antas ha medfört att 

konsumenterna upplever sig ha fått ett bredare utbud att välja mellan och därmed lättare att välja 

bort en producent som i deras tycke satt ett för högt pris. 

 

Rimligt är förvisso att anta att många konsumenter fortfarande värderar att se en vara med egna 

ögon innan de köper den. Men även om det finns en viss tröghet bland konsumenter inför att testa 
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nya alternativ, som att handla via internet, kommer antagligen allt fler bli villiga att göra så när 

priserna skiljer sig tillräckligt mycket åt. I Riksbankens företagsundersökning (2016:9) menas till 

och med att: ”i takt med att e-handeln utvecklas väntas därför priserna i butik gå ned eftersom 

företagen svårligen kan ha olika priser i fysisk butik och i e-handel”. 

 

Den informationsteknologiska utvecklingen har också lett till att nya (emellanåt olagliga) 

gratistjänster tillkommit på vissa marknader. Det borde ha medfört en tilltagande konkurrens som 

kan ha skapat en kraftigt ökad priskänslighet. Detta borde främst röra olika former av 

mediaproduktion. 

 

2.2.2 Globaliseringens påverkan på  

Något som också kan ha förändrat hur priskänslig den efterfrågan är som svenska företag möter är 

vad som faller inom ramarna för begreppet (den ekonomiska) globaliseringen (Christopoulou och 

Vermeulen 2012:65). Med detta begrepp avses att produktion från utvecklingsländer i en allt högre 

grad har kommit att finna sin väg ut på världsmarknaderna. 

 

Globaliseringen bör ha lett till att fler substitut blivit tillgängliga till de varor och tjänster som 

svenska företag tillverkar. Så när konsumenterna upplever att en svensktillverkad produkts pris satts 

för högt har det blivit enklare för dem att hitta ett billigare alternativ. 

 

Förvisso tillverkas i Sverige mer framställningstekniskt avancerade produkter än vad som ofta sker i 

utvecklingsländer. Det begränsar i vilken mån svenska varor framstår som utbytbara mot utländska 

alternativ. Dock har utvecklingen i många utvecklingsländer kommit att gå mot en mer avancerad 

produktion. Detta kan ha skapat ett ökat utbud av varor som mer direkt kan ha gjort konsumenter 

mer benägna att vid prishöjningar välja bort vad svenska företag tillverkar. 

 

Påverkan av globaliseringen borde tilltagit efter 2001, det tack vare Kinas inträde i 

Världshandelsorganisationen (WTO) detta år (Ljunggren 2015). Detta utgör en viktig händelse, 

Ekholm och Hakkala (2006:17) menar till exempel att “denna integration är utan tvekan en av de 

viktigaste händelserna för världsekonomin sedan andra världsriget“. 

 

I Kommissionens arbetsdokument (2006:4) menas att “Kinas successiva inträde i det internationella 

handelssystemet – som markerades av dess anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO) 

2001 – har gett Kina säkra, öppna och förutsägbara exportmarknader. Kina har blivit världens tredje 
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största exportland. Dess totala utrikeshandel är nu mer än tre gånger så stor som Indiens och 

Brasiliens sammanlagda utrikeshandel. Exporten utgör mer än en tredjedel av Kinas ekonomi.” 

 

Medlemskapet har inneburit att handelshinder avlägsnats för Kina, det till vad som är Sveriges 

viktigaste exportmarknader, EU-länderna. Skäl finns därmed att tro att detta har gjort att svenska 

företag har kommit att möta en mer priskänslig efterfrågan. Skulle de sätta för höga priser har det på 

många europeiska marknader tillkommit ett brett utbud av kinesiska substitut som konsumenterna 

kan välja istället. 

 

2.2.3 Vad förändringar av svenska företags  innebär för  

Så både den informationsteknologiska utvecklingen och globaliseringen kan ha gjort konsumenter 

mer benägna att vid prishöjningar välja bort vad svenska företag tillverkar. Men ingen av de två 

företeelserna borde vid en bestämd tidpunkt ha medfört en direkt ökning av priskänsligheten. De två 

företeelserna får istället antas ha gjort att den successivt tilltagit över tid. Tillvänjning vid och viljan 

att testa ny teknik kommer antaligen inte direkt hos alla konsumeter. Utbudet inom e-handeln har 

därtill ökat efter hand. Globaliseringen har också varit utdragen process. Efter hand har allt fler 

länder knutits till världshandeln och handelshinder tagits bort. 

 

Genom att titta på ekvation (1)-(3) går det att se vad den typ av påverkan på priskänsligheten som 

beskrivs ovan borde innebära för  – när  ökar minskar . Så den informationsteknologiska 

utvecklingen och globaliseringen kan därmed ha fått  att uppvisa en negativ trend för många 

svenska företag. 
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3. Metod 

 

 

 

Metoden som kommer att användas för att studera om svenska företags  ändrat storlek är hämtad 

från Christopoulou och Vermeulen (2012). Precis som Oliveira Martins mfl (1996) och Polemis 

(2014) utgår de från Roeger (1995), men till skillnad från dessa använder de även en statistisk 

metod för undersöka om  förändrats över tid. 

 

Nedan kommer det först att ges en teknisk genomngång av metoden. Sedan kommer det att 

presenteras hur den i denna uppsats kommer att användas för att dra slutsatser kring hur svenska 

företags  har utvecklats. 

 

3.1  och  för ett företag eller en sektor, Roegers (1995) metod 

I Roeger (1995) presenteras en metod för att uppskatta storleken på ett företags . 

Tillvägagångssättet tar avstamp från en produktionsfunktion, vilken i Christopoulou och Vermeulen 

(2012) ges utseendet: 

 

q = Af(K, L, M)                (4) 

 

Vid en viss tidpunkt är för ett företag q den producerade kvantiteten4, A teknologin, K kapitalet, L 

mängden arbete och M de intermediära varorna. Om  > 1 antas vara möjligt blir Solow-residualen 

härledd ur (4): 

 

q – (1 – L – M)K – LL – MM = (1 – 1/)(q – K) + (1/)A,   (5) 

 

I (5) är wL/pq = L och mM/pq = M. m är de intermediära varornas enhetskostnad och w 

lönenivån. Givet (4):s utseende skrivs företagets kostnadsfunktion, g: 

 

                                                      
4
  I (4) är q bruttoproduktionen, vilket gör att M också används till skillnad från i Roeger (1995). Vanligtvis utgörs 

produktionen av det förädlingvärde som tillkommer under tillverkningen. Utseendet på (4) kan dock motiveras med att 

(9) annars riskerar ge uppåt snedvridna uppskattningar av  (Oliveira Martins mfl, 1996:7). 
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c = g(r, w, m, q)/A               (6) 

 

c är företagets totala tillverkningskostnad. Förutom av q och A bestäms den av w, m, samt 

kapitalkostnaden r. Om det antas att  > 1 är möjligt går det att ur kostnadsfunktionen härleda den 

(negativa) prisbaserade Solow-residualen: 

 

p – (1 – L – M)r – Lw – Mm = (1 – 1/)(p – r) – (1/)A.   (7) 

 

Genom att slå samman (5) och (7) går det att få (1/)A att försvinna och då blir det möjligt att 

skriva5: 

 

(p + q) – (1 – L – M)(r + K) – L(w + L) – M(m + M) 

= (1 – 1/)((p + q) – (r + K)).           (8) 

 

I (8) är  den enda variabel som inte direkt går att observera. Med (8) är det därmed möjligt att 

räkna ut för ett enskilt företag vid en specifik tidpunkt. Att göra så är dock inte särskilt 

meningsfullt. Den uppmätta storleken på insatsfaktorerna behöver nämligen inte alltid 

överenstämma med den verkliga mängd som används. Det gör att den  som räknas ut med (8) 

därmed riskerar att inte vara korrekt (Roeger 1995:231). Så istället väljer Roeger (1995) att räkna ut 

vad som kan tolkas som en genomsnittlig , , för en viss tidsperiod. Det görs genom en OLS-

skattning med följande specifikation: 

 

yt =  xt + t,                 (9) 

 

där yt = (pt + qt) – (1 – Lt – Mt)(rt + Kt) – Lt(wt + Lt) – Mt(mt + Mt), xt = (pt + qt) 

– (rt + Kt),  = 1 – 1/ och t är en felterm. Ur  kan  räknas fram genom 1/(1 – ) = . I (9) är 

även wtLt/ptqt = Lt och mtMt/ptqt = Mt. I (9) avser ett nedsäkt t tidpunkten t. Till (9) används 

tidsserier över de variabler som är möjliga att direkt observera, det istället för enskilda 

observationer som till (8). 

 

Med (9) räknar dock inte Roeger (1995), Oliveira Martins mfl (1996), Christopoulou och 

                                                      
5
  För en mer noggrann härledning av (8) hänvisas till Roeger (1995) och Christopoulou och Vermeulen (2012). 
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Vermeulen (2012) och Polemis (2014) fram  för enskilda företag. Utan istället använder de (9) för 

att göra så för sektorer. Detta gör de genom att istället för företags- använda sektorsdata till sina 

skattningar av (9). När sektorsdata används i (9) blir  en sammanvägning av storleken på 

relationen för de företag som är verksamma inom en sektor. 

 

3.2 Förändring av  för en sektor 

Christopoulou och Vermeulen (2012) väljer att dela upp observationerna före en viss tidpunkt och 

de efter i två separata tidsserier. Sedan genomförs två skattningar av (9), en för varje tidsperiod. De 

två  som då fås jämförs sedan med vad som kallas för ett ”significance difference test”, vilket här 

antas ha utseendet: 

 

t = (1 – 2)/(se(1)
2 + se(2)

2)1/2            (10) 

 

Med t från (10) görs ett t-test med nollhypotesen att skillnaden mellan en sektors två , i (10) 

kallade 1 och 2, är lika med noll. (se(1) och se(2) utgör standardfelen för 1 respektive 2.) 

Testet är hämtat från Howell (2010:273f) och används för att testa om två riktningskoefficienter 

erhållna genom skattningar baserade på oberoende stickprov kan sägas signifikant avvika från 

varandra. 

 

Så vad som testas med (10) är om storleken på  ändrats mellan två tidsperioder. Om ett signifikant 

skifte går att belägga innebär det att  över lag förändrats för de företag som är verksamma in en 

sektor. 

 

3.3 Metoden och denna uppsats frågeställning 

Om man med metoden från Christopoulou och Vermeulen (2012) kan påvisa skiften i  för svenska 

industrisektorer utgör det bevis för att en bred förändring av relationen inträffat över tid för svenska 

företag. I teoriavsnittet nämndes att om  ändras för många företag i en ekonomi kommer det ge 

makroekonomiska effekter. Sådana får antas vara desto mer sannolika desto fler och desto större 

skiften som det går att belägga för sektorer. 

 

De tidsserier som kommer att användas till skattningarna av (9) börjar samtliga 1981 och slutar 
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2013 eller 20146. För att kunna göra två skattningarna har tidsserierna delats mellan 2001 och 2002. 

Det är tidpunkten för Kinas inträde i WTO som avgjort placeringen av brottet. På detta sätt hamnar 

hela denna viktiga händelses möjliga påverkan på svenska företags  i den senare tidsperioden. 

Även huvuddelen av den effekt som den informationsteknologiska utvecklingen kan antas ha 

medfört samlas 2002-2013/2014. Globaliseringens påverkan på relationen för svenska företag får 

dock antas ha pågått under hela tidsperioden 1981-2013/2014. 

 

Metoden från Christopoulou och Vermeulen (2012) är begränsad. Men syftet med denna uppsats är 

endast att se om en bred förändring av  inträffat över tid för svenska företag. Och till detta är 

metoden tillräcklig. Skulle skattningarna av (9) ge resultat som tyder på att relationen skiftat för 

många sektorer skulle det också kunna motivera uppföljande, mer detaljerade studier. I dessa skulle 

det mer noggrant kunna undersökas hur relationen utvecklats över tid och vad det i sin tur borde ha 

inneburit för det svenska makroekonomiska utfallet. 

 

Aggregeringsnivån möjliggör en undersökning av hur  utvecklats i olika delar av ekonomin, det 

utan att framställningen blir onödigt detaljerad. Om resultaten för några sektorer skulle sticka ut 

skulle det också kunna motivera framtida mer ingående undersökningar. Orimliga nivåer på  för 

någon eller några sektorer kan också sorteras bort. Enstaka extremvärden behöver därmed inte störa 

vad som i övrigt ter sig som rimliga resultat. 

                                                      
6
  En mer ingående diskussion om valet av data följer i avsnitt 4. 
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4. Datamaterial, konstruktion av skattningsvariabler och sektorsindelning 

 

 

 

4.1 Datamaterial och konstruktion av skattningsvariabler 

Till skattningarna av (9) kommer tidsserier baserade på årsdata att användas. Det ger en första 

period med 21 observationer och en senare med tolv eller 13. Varken tolv och 13 är egentligen 

tillräckligt för att en OLS-skattning ska ge tillförlitliga resultat. Dock är det fler än de tio 

observationer Oliveira Martins mfl (1996) använder sig av som minst. Och det är lika många eller 

fler än de tolv som Christopoulou och Vermeulen (2012) använder sig av som minst. Därmed får det 

anses som acceptabelt. 

 

Till ptqt
7 och mtMt har produktion till baspris respektive insatsförbrukning till mottagarpris från 

statistiska centralbyråns hemsida använts. wtLt utgörs av ”compensation of employees” som 

hämtats från två utgåvor av OECD:s databas STAN, SNA93 och SNA08. Den senare av dessa 

innehåller data fram till 2014, men täcker för endast ett fåtal sektorer 1980-1992. SNA93 har 

tidsserier för fler sektorer från 1980, men de tar slut 2010 eller 2011. Där SNA08 erbjuder ihållande 

tidsserier för hela perioden har de använts. Annars har i huvudsak data från SNA93 brukats. Den har 

för de sista observationerna fyllts på med siffror från SNA08. 

 

Data över kt har hämtats från två källor. För 1980-1993 används nettokapitalet i fasta priser för 1991 

hämtat från statistiska centralbyrån (1996). Den senare delen av tidsserien kommer från statistiska 

centralbyråns hemsida och består av stock av fast realkapital, netto, i fasta priser med referensåret 

2015. För vissa sektorer saknas data över kapitalet för 2014. Det är orsaken till att den senare 

tidsperioden slutar 2013 för ett antal sektorer. 

 

Variabler kan uppskattas med olika metoder i olika datakällor. Så när tidsserier ska skarvas ihop kan 

ett ”hopp” uppstå. För kapitalet innebär detta inte något problem, då det är dess förändring av som 

används. Tidsserierna över lönekompensationen måste dock användas i ursprungsskick i Lt. 

Lyckligtvis fungerar dock SNA93 och SNA08 ihop. 

 

Hur rt har konstruerats följer Christopoulou och Vermeulen (2012). De utgår från Hall och 

                                                      
7
  I och med att pt + qt = (ptqt) går ptqt att använda. Det samma gäller för mtMt och wtLt. 
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Jorgensen (1967): 

 

rt = pkt[(ot – t
e) + ].               (11) 

 

I (11) är ot för 1980-2012 en lång statsobligation hämtad från Waldenström (2014) och för 2013-

2014 det årliga genomsnittet av en tioårig statsobligation hämtad från riskbankens hemsida. Vidare 

är pkt, investeringsdeflatorn, vilken har räknats ut genom att de fasta bruttoinvesteringarna i löpande 

priser har dividerats med de dito i konstanta. Datan är hämtad från världsbankens hemsida. t
e är 

inflationsförväntningarna, vilka utgörs av vad som i Oliveira Martins mfl (1996:9) kallas för “the 

low-frequency component of the annual percentage change in the GDP-deflator using a Hodrick-

Prescott filter”. Det tolkas här vara inflationens trendvärde uträknat med ett Hodrick-Prescott-filter. 

Vid uträkningen har ett värde på  om 100 använts, vilket följer Oliveira Martins och Scarpetta 

(2002). Förvisso används i Oliveira Martins och Scarpetta (1999) istället 1600, men eftersom att 

årsdata används i denna uppsats faller valet på 100 (Fregert (2000:47). För att räkna ut 

inflationsförväntningarna har förändringen av konsumentprisindex 1970-2019 använts, hämtat från 

OECD:s statistikdatabas.  är deprecieringstakten som, som i Oliveira Martins och Scarpetta 

(1999), har satts till 5%. 

 

4.2 Sektorsindelning 

I viss mån skiljer sig sektorsindelningen åt mellan de olika datakällorna. Så för att skapa matchande 

tidsserier över de variabler som behövs till (9) för så många sektorer som möjligt har tidsserier 

behövt slås samman. 

 

Utgångspunkten för sektorsindelningen har varit SNI 2007 eftersom att tidsserierna produktion till 

baspris, insatsförbrukning till mottagarpris och stock av fast realkapital, netto, i fasta priser följer 

denna. I SNA93 och SNA08, som wtLt är hämtad från, sker uppdelningen efter ISIC rev. 4. Men 

denna överenstämmer till största delar med SNI 2007. 

 

Dock avviker sektorsuppdelningen i statistiska centralbyrån (1996) i förhållandevis hög grad från 

den i de övriga källorna. Det har gjort det nödvändigt att slå samman en del tidsserier till bredare 

aggregat. Totalt kommer den empiriska undersökningen att innefatta 23 sektorer, varav 15 varu- och 

åtta tjänsteproducerande. 
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Data var tillgänglig för en ytterligare sektor, ”Övriga privata tjänster – utbildning, hälsovård, 

samhälls- och personliga tjänster”. Men för denna var wtLt större än ptqt för samtliga tidsperioder, 

vilket gav orealistiska värden på Lt. Därmed kommer inga resultat att presenteras för denna sektor. 
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Tabell 1 – För 1981-2001 och 2002-2013/20148:  för sektorer, viktade genomsnitt för varu- 

och tjänsteproducerande, samt för samtliga sektorer (t-värden inom parantes)9 10 11 12 13 
 
Varuproducerande sektorer       , 1981-2001 , 2002-2013/2014 t-värde förändring 
1, Jordbruk, skogsbruk, fiske*       1,53 (11,29) 1,40 (5,51)  (1,51) 

2, Utvinning av mineral*        1,32 (2,80) 2,50 (6,33)  (-4,48) 

3, Livsmedel, drycker, tobak       1,06 (2,90) 1,09 (3,16)  (-0,93) 

4, Textilier, kläder och läderprodukter     1,08 (3,70) 1,13 (4,24)  (-1,51) 

5, Massa-, pappers- och pappvaruindustri    1,53 (4,83) 1,08 (1,55)  (3,75) 

6, Grafisk och annan reproduktionsindustri    1,04 (1,18) 1,15 (4,00)  (-2,21) 

7, Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1,12 (2,94) 1,02 (0,61)  (2,12) 

8, Kemikalier, kemiska produkter och läkemedel   1,57 (8,34) 1,46 (3,53)  (0,79) 

9, Gummi- och plastvaruindustri      1,16 (4,87) 1,16 (3,85)  (0,00) 

10, Andra icke-metalliska mineraliska produkter   1,10 (3,26) 1,24 (6,33)  (-2,89) 

11, Stål- och metallverk        1,15 (3,84) 1,14 (2,42)  (0,13) 

12, Metallvaror utom maskiner och apparater    1,17 (4,08) 1,19 (5,48)  (-0,45) 

13, El- och optikprodukter       1,31 (8,05) 1,27 (4,56)  (0,60) 

14, Transportmedelsindustri       1,11 (3,30) 1,14 (2,78)  (-0,52) 

15, Trävaror, möbler, annan tillverkning etc    1,09 (3,90) 1,23 (2,43)  (-1,44) 

          

Viktat genomsnitt varuproducerande sektorer:   1,26   1,23 
 

Tjänsteproducerande sektorer 
16, El, gas, värme, vatten, avlopp, avfall och sanering*  1,96 (7,34) 1,78 (8,21)  (1,11) 

17, Byggverksamhet*        1,19 (7,50) 1,17 (4,32)  (0,54) 

18, Handel*          1,21 (6,72) 1,25 (7,52)  (-1,00) 

19, Transport och magasinering*      1,15 (4,25) 1,16 (17,65)  (-0,41) 

20, Hotell och restaurang *       1,24 (4,60) 1,09 (3,69)  (1,09) 

21, Telekommunikation*        1,54 (6,62) 1,41 (5,86)  (1,24) 

22, Finans- och försäkringsverksamhet*     2,55 (5,28) 1,92 (3,25)  (1,53) 

23, Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor* 1,50 (7,13) 1,44 (8,92)  (0,67) 

 

Viktat genomsnitt tjänsteproducerande sektorer:  1,46   1,38 
 

Viktat genomsnitt samtliga sektorer:     1,37   1,32 
 

Ensvansade t-test om  > 1 
Tidsperiod   Frihetsgrader  Kritiskt värde (5%-ig signifikansgrad)

1981-2001  21 – 2 = 19   1,729

2002-2014  13 – 2 = 11   1,796

2002-2013  12 – 2 = 10   1,812 

 

Tvåsvansade test med (10) mellan  för 1981-2001 och 2002-2013/2014 
Frihetsgrader  Kritiska värden (5%-ig signifikansgrad) 

21 + 13 – 4 = 30  +/– 2,042 

21 + 12 – 4 = 29  +/– 2,045 

                                                      
8  * indikerar att data för 2002-2014 har använts till den senare tidsperioden. 
9
  Sektorerna benämns som i SNI 2007 (förutom där en förkortning eller omskrivning av namnet tett sig befogad). 

10
  Varje sektors del i bruttoproduktionen år 2000 används som vikter till de viktade genomsnitten, vilket följer 

Christopoulou och Vermeulen (2012). 
11

  De standardfel som t-värdena räknats ut med har för enskilda sektorer erhållits via deltametoden enligt: se() = 

se(1/(1 – )) = se()/(1 – )2, vilket följer Christopoulou och Vermeulen (2012). 
12

  Samtliga skattningarna och statistiska test har genomförts i LibreOffice calculator. 
13  t-värdena har räknats ut som t = (-1)/se(). 
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Tabell 2 – För 1981-2001 och 2002-2013/2014:  för sektorer, viktade genomsnitt för varu- och 

tjänsteproducerande, samt för samtliga sektorer (t-värden uträknade med Newey-West 

standardfel inom parantes) 
 
Varuproducerande sektorer       , 1981-2001 , 2002-2013/2014 t-värde förändring 
1, Jordbruk, skogsbruk, fiske*       1,53 (12,73) 1,40 (5,70)  (1,59) 

2, Utvinning av mineral*        1,32 (5,17) 2,50 (9,70)  (-7,08) 

3, Livsmedel, drycker, tobak       1,06 (2,93) 1,09 (4,13)  (-1,09) 

4, Textilier, kläder och läderprodukter     1,08 (6,08) 1,13 (5,12)  (-1,97) 

5, Massa-, pappers- och pappvaruindustri    1,53 (4,50) 1,08 (1,60)  (3,55) 

6, Grafisk och annan reproduktionsindustri    1,04 (1,06) 1,15 (3,37)  (-1,91) 

7, Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1,12 (6,06) 1,02 (1,75)  (4,74) 

8, Kemikalier, kemiska produkter och läkemedel   1,57 (17,01) 1,46 (4,06)  (0,99) 

9, Gummi- och plastvaruindustri      1,16 (6,48) 1,16 (5,76)  (0,00) 

10, Andra icke-metalliska mineraliska produkter   1,10 (5,02) 1,24 (5,08)  (-2,74) 

11, Stål- och metallverk        1,15 (4,21) 1,14 (3,55)  (0,17) 

12, Metallvaror utom maskiner och apparater    1,17 (5,85) 1,19 (9,73)  (-0,69) 

13, El- och optikprodukter       1,31 (6,15) 1,27 (7,37)  (0,68) 

14, Transportmedelsindustri       1,11 (3,84) 1,14 (4,24)  (-0,72) 

15, Trävaror, möbler, annan tillverkning etc    1,09 (4,17) 1,23 (2,19)  (-1,31) 

          

Viktat genomsnitt varuproducerande sektorer:   1,26   1,23 
 

Tjänsteproducerande sektorer 
16, El, gas, värme, vatten, avlopp, avfall och sanering*  1,96 (7,30) 1,78 (5,92)  (0,97) 

17, Byggverksamhet*        1,19 (9,60) 1,17 (4,16)  (0,55) 

18, Handel*          1,21 (9,62) 1,25 (7,88)  (-1,20) 

19, Transport och magasinering*      1,15 (6,61) 1,16 (33,39)  (-0,65) 

20, Hotell och restaurang*       1,24 (8,51) 1,09 (3,01)  (1,21) 

21, Telekommunikation*        1,54 (6,24) 1,41 (9,27)  (1,36) 

22, Finans- och försäkringsverksamhet*     2,55 (5,77) 1,92 (4,42)  (1,84) 

23, Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor* 1,50 (13,50) 1,44 (14,08)  (1,19) 

 

Viktat genomsnitt tjänsteproducerande sektorer:  1,46   1,38 
 

Viktat genomsnitt samtliga sektorer:     1,37   1,32 
 

Ensvansade t-test om  > 1 
Tidsperiod   Frihetsgrader  Kritiskt värde (5%-ig signifikansgrad)

1981-2001  21 – 2 = 19   1,729

2002-2014  13 – 2 = 11   1,796

2002-2014  12 – 2 = 10   1,812 

 

Tvåsvansade test med (10) mellan  för 1981-2001 och 2002-2014 
Frihetsgrader  Kritiska värden (5%-ig signifikansgrad) 

21 + 13 – 4 = 30  +/– 2,042 

21 + 12 – 4 = 29  +/– 2,045 
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Tabell 3 – Viktade genomsnitt 1981-2004 för varu- och tjänsteproducerande, samt för samtliga 

sektorer, från tabell 1 Christopoulou och Vermeulen (2012:61)14 15 
 
   Varuproducerande  Tjänsteproducerande Samtliga   
Tyskland  1,16     1,54     1,33 

Frankrike  1,15     1,26     1,21 

Italien  1,23     1,87     1,61 

Spanien  1,18     1,37     1,16 

Nederländerna 1,13     1,31     1,22 

Belgien  1,14     1,29     1,22 

Österrike  1,20     1,51     1,31 

Finland  1,22     1,39     1,28 

Euro-området 1,18     1,56     1,37 

USA   1,28     1,36     1,32 

 

 

 

Tabell 4 – Viktade genomsnitt för varuproducerande sektorer. Kolumn ett och två 

uppskattning från figur 1a Oliveira Martins mfl (1996:25). Kolumn tre och fyra från tabell 2 

Christopoulou och Vermeulen (2012:61) 
 
   Oliveira Martins mfl (1996:25) Christopoulou och Vermeulen (2012:61) 

   1970-1979 1980-1992  1981-1992 1993-2004 
Tyskland  1,20   1,21    1,18   1.16 

Frankrike  i/t   1,16    1,17   1,15 

Italien  i/t   1,18    1,20   1,27 

Spanien  i/t   i/t    1,18   1,17 

Nederländerna 1,24   1,21    1,13   1,13 

Belgien  1,13   1,18    1,16   1,13 

Österrike  1,17   1,20    1,13   1,35 

Finland  1,13   1,23    1,24   1,22 

Euro-området i/t   i/t    1,20   1,20 

USA   1,18   1,14    1,21   1,26 

Japan  1,26   1,27    i/t   i/t 

Storbritannien 1,16   1,16    i/t   i/t  

Kanada  1,21   1,20    i/t    i/t  

Australien 1,18   1,20    i/t   i/t  

Sverige  1,19   1,14    i/t    i/t  

                                                      
14

  Samtliga viktade genomsnitt rapporteras vara signifikant skiljda från ett på femprocentsnivån. 
15

  Christopoulou och Vermeulen (2012) använder bruttoproduktionen 2000 som vikter (gäller data i tabell 3 och 4) 

och Oliveira Martins mfl (1996) använder bruttoproduktionen 1990 som vikter (gäller data i tabell 4). 
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5. Resultatredovisning 

 

 

 

I tabell 1 och 2 presenteras uppskattningar av  för 23 svenska industrisektorer. I varsin kolumn 

redovisas resultaten för 1981-2001 och 2002-2013/2014. Tabellerna innehåller även viktade 

genomsnitt av . Som i Roeger (1995) redovisas t-värden för varje . t-värderna kan tyckas höga, 

men så är de också ofta i litteraturen, se till exempel Roeger (1995:326). 

 

I tabell 3 och 4 återges de viktigaste resultaten från Oliveira Martins mfl (1996) och Christopoulou 

och Vermeulen (2012). I dessa studier uppskattas  för ett flertal sektorer för ett flertal länder. 

Därmed utgör de en bred referensram att använda när de resultat som presenteras i tabell 1 och 2 

ska utvärderas. 

 

5.1 Utvärdering om resultaten är tillförlitliga 

 

5.1.1 Översiktlig genomgång och jämförelse 

I tabell 1 framgår att det viktade genomsnittet för samtliga sektorer 1981-2001 är 1,37. Resultaten 

för den första tidsperioden spänner mellan 1,04 för ”Grafisk och annan reproduktionsindustri” och 

2,55 för ”Finans och försäkringsverksamhet”. För 2002-2013/2014 är det viktatade genomsnittet av 

 1,32. Det lägsta värdet för den andra tidsperioden är på 1,02 och ges för ”Stenkolsprodukter och 

raffinerade petroleumprodukter”. Det högsta är på 2,50 och ges för ”Utvinning av mineral”. Vid en 

första anblick framstår inget  som ett uppenbart extremvärde. 

 

Stora investeringar i kapital eller omfattande satsningar på forskning och utveckling krävs för att 

kunna verka på vissa marknader. När det behövs begränsas inträdet av nya företag. Olika typer av 

regleringar kan också ha denna effekt. Om antalet konkurrenter begränsas är det rimligt att anta att 

priskänsligheten blir lägre. Med färre varor tillgängiliga blir det mindre att välja mellan för 

konsumenterna och därmed blir det svårare för dem att hitta substitut vid prishöjningar. 

 

I tabell 1 har också sektorer där olika stora inträdesbarriärer kan antas existera högre . Till dessa 

sektorer hör ”Utvinning av mineral”, ”Kemikalier, kemiska produkter och läkemedel”, ”El, gas, 

värme, vatten, avlopp, avfall och sanering” och ”Finans- och försäkringsverksamhet”. Även 
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”Massa-, pappers- och pappvaruindustri” kan räknas till denna kategori. I alla fall det  som 

presenteras för 1981-2001 är högt för denna sektor. 

 

För de varuproducerande sektorerna redovisas viktade genomsnitt på 1,26 för 1980-2001 och 1,23 

för 2002-2013/2014. För de tjänsteproducerande är motsvarande 1,46 och 1,38. Resultaten är i linje 

med vad som hade varit att vänta. Konsumtionen av tjänster är ofta bunden till den plats där 

produktionen sker, medan varor är mer mobila. Efterfrågan av tjänster borde därmed vara mindre 

priskänslig än den av varor. 

 

Christopoulou och Vermeulen (2012:54) kallar sina resultat ”quite plausible”. Därmed får de 

viktade genomsnitten för 1981-2001 i tabell 1 också kunna sägas vara det. De avviker nämligen inte 

nämnvärt från innehållet i tabell 3. 

 

I tabell 4 presenteras viktade genomsnitt för svenska varuproducerande sektorer hämtade från 

Oliveira Martins mfl (1996:25). Dessa resultat överensstämmer tämligen väl med de viktade 

genomnitten för de varuproducerande sektorerna i tabell 1. 

 

5.1.2 Test av imperfekt konkurrens 

I litteraturen undersöks om sektorers  signifikant avviker från ett. Om  = 1 gäller för en sektor 

innebär det att de företag som är verksamma inom den över lag möter en efterfrågan vars 

priskänslighet är oändligt stor, det vill säga att perfekt konkurrens råder. När  > 1 kallas tillståndet 

istället för imperfekt konkurrens. 

 

I likhet med tidigare studier kommer förekomsten av perfekt konkurrens att undersökas. Det 

kommer att ske genom t-test med nollhypotesen att  = 1. Det framgår inte i de tidigare studierna 

om de använder sig av en en- eller tvåsidig alternativhypotes. Det vill säga om de även undersöker 

möjligheten att företag inte vinstmaximerar (alltså om  < 1). I denna uppsats kommer dock endast 

ensidiga test med möjligheten att  > 1 att genomföras. Tvåsidiga är överflödiga i och med att inga 

 i tabell 1 är mindre än ett. 

 

Givet en signifikansnivå på fem procent kan nollhypotesen inte förkastas för tre . Dessa utgörs av 

”Massa-, pappers- och pappvaruindustri” för 2002-2013, ”Grafisk och annan reproduktionsindustri” 

för 1981-2001 och ”Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter” för 2002-2013. Men då 
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 > 1 gäller för 43 av 46  i tabell 1 får resultaten sägas ge stöd för att imperfekt konkurrens råder 

inom svensk ekonomi.  > 1 var samtidigt vad som var att vänta. Få produkter borde vara helt 

friktionslöst utbytbara vid prishöjningar. 

 

I de tidigare studierna gäller också  > 1 för de flesta sektorer. Oliveira Martins mfl (1996) 

undersöker om imperfekt konkurrens råder inom varuproducerande sektorer 1970-1992. På 

femprocentsnivån är 318 av 432  större än ett, det vill säga 74%. För Sverige är  > 1 för 21 av 36 

sektorer. Oliveira Martins mfl (1996:14) konstaterar att ”in general, the estimated mark-ups are 

positive and statistically significant in all of the countries considered, and in almost all 

manufacturing industries. This may imply that departures from perfect competition are prevalent in 

the manufacturing sector.”  

 

Christopoulou och Vermeulen (2012) redovisar uppskattningar av  för 1980-2004. Av dessa är 315 

av 352, det vill säga 89%, är signifikant större än ett. Christopoulou och Vermeulen (2012:62) 

kommernterar sina resultat med att ”...perfect competition is widely rejected. Across all sectors in 

all countries markup-ratios are generally statistically significantly larger than 1.” 

 

5.1.3 Korrigering för autokorrelation och heteroskedasticitet 

För att korrigera för förekomsten av autokorrelation och heteroskedasticitet i sina skattningarna 

räknar Christopoulou och Vermeulen (2012) ut Newey-Wests robusta standardfel med tre laggar. 

Den genomsnittliga skillnaden mellan dessa och standardfelen från OLS-skattningarna uppges vara 

0,006. Detta gör att de utesluter att autokorrelation och heteroskedasticitet skulle utgöra ett problem 

när deras resultat utvärderas. 

 

Newey-Wests robusta standardfel med tre laggar har även räknats ut för de resultat som presenteras 

i denna uppsats. Skillanden mellan Newey-Wests robusta standardfel och standardfelen från OLS-

skattningarna är för 1981-2001 0,013 och för 2002-2013/2014 0,018. 

 

När t-värden räknas ut med Newey-West standardfel förändras inte de övergripande slutsatserna 

kring . I tabell 2 är  signifikant större än ett för samma sektorer och tidsperioder som i tabell 1. 

Slutsatsen att svenska företag verkar inom imperfekt konkurrens är därmed fortfarande vara möjlig 

att dra. 
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5.2 Test av skifte i  

Innehållet i tabell 1 och 2 får antas beskriva verkliga svenska förhålladen. Uppenbara extremvärden 

saknas och resultaten överensstämmer med vad som rapporteras i tidigare studier. Med hjälp av de 

uppskattade värdena på  i tabell 1 och 2 får det därmed anses vara möjligt att dra slutsatser kring 

hur relationen utvecklats över tid för svenska företag. 

 

I tabell 1 och 2, i kolumnen längst till höger, redovisas för varje sektor t-värden uträknade med (10). 

Tvåsvansiga t-test har använts för att se om de två tidsperiodernas  signifikant avviker från 

varandra. Det innebär att det även testas om den efterfrågan som svenska företag möter har blivit 

mindre priskänslig över tid. 

 

I tabell 2 redovisas signifikanta förändringar av  för fyra sektorer, ”Utvinning av mineral”,  

”Massa-, pappers- och pappvaruindustri”, ”Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter” 

och ”Andra icke-metalliska mineraliska produkter”. I tabell 1 är också skiftet för ”Grafisk och 

annan reproduktionsindustri” signifikant, men det slutar vara det när Newey-West standardfel 

används i (10). 

 

De signifikanta förändringarna i tabell 2 går åt olika håll. För ”Utvinning av mineral” och ”Andra 

icke-metalliska mineraliska produkter” har relationen ökat. För ”Massa-, pappers- och 

pappvaruindustri” och ”Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter” har den istället 

minskat. 

 

Men även om skiftena är statistiskt signifikanta är de behäftade med osäkerhet. Ökningen för 

”Utvinning av mineral” och minskningen för ”Massa-, pappers- och pappvaruindustri” är 

oförklarligt stora. I båda fallen är det den senare periodens  som sticker ut. Då dessa baseras på 

endast 13 observationer bör de tolkas med försiktighet. Förändringarna för ”Stenkolsprodukter och 

raffinerade petroleumprodukter” och ”Andra icke-metalliska mineraliska produkter” är också väl 

små för att kanske betraktas som riktig intressanta. 

 

Skillnaderna för enskilda sektorer är över lag är små. Därmed kan inte de viktade genomsnitten 

nämnvärt avvika från varandra. För samtliga sektorer ges värden på 1,37 för 1981-2001 och 1,32 för 

2002-2013/2014. Genomsnittet har därmed minskat något. Men då förändringarna för de flesta 

sektorer inte är statistiskt signifikanta går inga bestämda slutsatser att dra av detta. 



24 

 

Någon bred förändring av  för svenska företag 1981-2013/2014 går inte att utläsa av resultaten i  

tabell 1 och 2. Inget tyder på att den informationsteknologiska utvecklingen och globaliseringen 

skulle ha orsakat en trend i relationen under tidsperioden. Resultaten ger inget stöd för en påverkan 

på det svenska makroekonomiska utfallet. 

 

I Christopoulou och Vermeulen (2012:61) redovisas viktade genomsnitt för varuproducerande 

sektorer för ett antal länder för 1981-1992 och 1993-2004. Dessa går att se i tabell 4. Enkom för 

österrikiska varuproducerande företag verkar  markant ha förändrats – det dock så till vida att 

relationen har ökat. 

 

Med vad som antas vara (10) testar Christopoulou och Vermeulen (2012:62) om  förändrats mellan 

1981-1992 och 1993-2004. De testar för samtliga sektorer, både varu- och tjänsteproducerande, för 

de översta åtta länderna i tabell 4 samt USA. Deras resultat indikerar att relationen har ökat för 23 

sektorer och minskat för 32. För 311 går inget skifte att belägga. 

 

Tabell 4 innehåller också resultat från Oliveira Martins mfl (1996). De studerar om förändringar har 

skett mellan 1970-1979 och 1980-1992 för varuproducerande sektorer. Angående sina resultat 

konstaterar Oliveira Martins mfl (1996:11): ”...there is no systematic pattern of change of the mark-

up between the two periods”. De undersökta tidsperioderna överenstämmer inte särskilt väl med 

dem som undersöks i denna uppsats. Men värt att notera är dock att för Sverige sjunker  något 

mellan de två tidsperioderna, från 1,19 till 1,14. Det framgår gör dock ej om denna förändring är att 

statistisk signifikant och vad den skulle kunna tänkas bero på. 

 

I Polemis (2014:761)16 redovisas viktade genomsnitt av  för grekiska varu- och 

tjänsteproducerande sektorer. I studien uppskattas relationen för 1970-1981, 1982-1992 och 1993-

2004. För de tre tidsperioderna är de viktade genomsnitten 1,10, 1,50, samt 1,75 för de varu- och 

1,10, 1,25, samt 1,20 för de tjänsteproducerande sektorerna. Resultaten pekar följaktligen på stora 

förändringar av relationen för grekiska varuproducerande företag. Men att detta skulle utgöra en 

grund för att ifrågasätta resultaten i tabell 1 och 2 är dock tveksamt. Den grekiska och svenska 

industristrukturen skiljer sig mycket åt. Därtill överenstämmer inte de tidsperioder som undersöks i 

                                                      
16

  Den metod som används i Polemis (2014) avviker från den som används i denna uppsats. Den utgår förvisso från 

Roeger (1995), men använder sig av OLS, 2SLS och bootstrap i en paneldatamodell. De viktade genomsnitten som 

rapporteras är från OLS-modellen. 
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Polemis (2014) särskilt väl dem som studeras i denna uppsats. 

 

5.3 Avslutande kommentar 

I det föregående avsnittet framgick att den informationsteknologiska utvecklingen och 

globaliseringen antagligen inte har förändrat storleken på svenska företags . Men att resultaten inte 

är att betrakta som direkt överranskande blir uppenbart när man tittar på företeelserna i ett längre 

historiskt perspektiv. Den typ av påverkan som det i teoriavsnittet argumenteras för att de två 

företeelserna kan ha medfört är nämligen inget som kan begränsas till 1981-2013/2014. 

 

Den informationsteknologiska utvecklingen är inte en unik process. Ökad spridning av information 

om produkter och deras priser har även möjliggjorts av många tidigare uppfinningar som underlättat 

kommunikation. 

 

Det går inte att ge globaliseringen ett exakt startdatum. Men redan långt innan 1981 skapade en 

växande världshandel en ökad tillgänglighet till substitut till varor som svenska företag tillverkar. 

 

Men om processer som den informationsteknologiska utvecklingen och globaliseringen pågår 

kontinuerligt innebär det att  i (3) aldrig kommer att sluta växa. Det medför i sin tur också att  till 

slut asymptotiskt måste närma sig ett, vilket inte ter sig rimligt. Att processer som den 

informationsteknologiska utvecklingen och globalieringen skulle kunna påverka relationen på lång 

sikt kan därmed ifrågasättas. 

 

Att resonemanget i teoriavsnittet landar i slutsatsen att de två företeelserna kan ha fått  att minska 

beror på att det vilar på förenklande tillika orealistiska antaganden om företags beteende. Det antas 

nämligen att företag förhåller sig passiva när de märker att den efterfrågan som de möter blir mer 

priskänslig. Något som antagligen inte stämmer. Istället är det troligt att företag som riskerar att 

förlora marknadsandelar och vinster kommer att agera för att försvara dem. Så när de märker att den 

efterfrågan som de möter blir mer priskänslig vidtar de åtgärder för att åter få den att öka. I 

litteraturen diskuteras vad ett företag kan göra för att försvåra för konsumenter att välja bort vad det 

tillverkar. 

 

Något ett företag som vill skydda sina marknadsandelar kan göra är att nischa sin produkt. Om 

konsumenterna uppfattar en vara som mer unik blir det svårare för dem att välja bort den till förmån 
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för andra. Parkin mfl (2012:306) diskuterar olika sätt genom vilka ett företag kan ägna sig åt 

differentiering. De kan utveckla en redan befintlig produkt, eller lansera en helt ny. Med hjälp av 

reklam är det också möjligt att få vad man producerar att stå ut från mängden. 

 

Och som Sloman (2000:164) påpekar kan också företag genom differentiering få en specialiserad 

tillverkningsprocess. Så när ett annat företag vill utmana med en liknande produkt kommer det att 

erfara en konkurrensnackdel – det får det svårt att tillverka sitt substitut lika kostnadseffektivt. 

 

Globaliseringen kan ha skapat incitament för svenska företag att nischa sina produkter. Det både för 

att varorna inte lika lätt ska försvinna bland alla andra på världsmarkanderna och för de 

kostnadsmässiga fördelar som en specialiserad tillverkning kan ge. 

 

Även den informationsteknologiska utvecklingen kan ha skapat incitament för differentiering. När 

mängden information om olika produkter ökar kommer rimligtvis de företag som är bättre på att få 

vad de tillverkar att framstå som mer unikt att vara dem som erhåller en konkurrensfördel. 

 

Genom uppköp av konkurrenter kan också ett företag hålla nere priskänsligheten på vad det 

tillverkar. När det kontrollerar en större del av utbudet på en marknad behöver det inte frukta att 

efterfrågan ska minska vid en prishöjning. Det eftersom att man även producerar vad 

konsumenterna kommer att välja istället. Detta diskuteras i Sloman (2000:207). 

 

Där menas också att företag vill skapa och ingå i större konstellationer på grund av de 

produktionmässiga fördelar som det kan ge. Tanken är att större företag får lägre genomsnittliga 

tillverkningskostnader vilket gör att de kan hålla lägre priser än sina mindre konkurrenter. 

 

När ett företag inte kan hålla ett lika lågt pris som sina medtävlare för en likvärdig vara kommer det 

till slut att gå i konkurrs. Och när det sedan försvunnit kommer efterfrågan för de kvarvarande att 

vara mindre priskänslig. 

 

Om stora företag har etablerat sig på en marknad kan det också att bli svårare för nya att ta sig in. 

Inträde kan nämligen kräva stora initiala investeringar i kapital, reklam, samt forskning och 

utveckling. Det kan följaktligen begränsa antalet konkurrenter på en marknad och därmed även 

utbudet av substitut därpå, något som i sin tur kan hålla nere priskänsligheten. 
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Förvisso menar Sloman (2000:207) att det empiriska stödet är svagt för att uppköp och 

sammangåenden skulle ge företag en mindre priskänslig efterfrågan. Dock går det inte att utesluta 

att det kan ha hjälpt till att neutralisera i alla fall en del av den påverkan på efterfrågans 

priskänslighet som den informationsteknologiska utvecklingen och globaliseringen kan ha medfört 

1981-2013/2014. 

 

Så, att de två företeelserna inte gett lägre  kan bero på hur företag agerar när de märker att den 

efterfrågan som de möter blir mer priskänslig. Marknader är i ständig förvandling och ett företag 

som inte reagerar när ekonomiska förhållanden ändras riskerar att bli av med marknadsandelar och i 

förlängningen även att gå i konkurrs. Det särskilt om dess konkurrenter är mer förändringsbenägna. 

Rimligt är därmed att anta att när ett företag upplever att den efterfrågan som de möter blir mer 

priskänslig så kommer det att försöka hitta vägar för att åter få den att avta. 
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